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Auditverslag 
Op 4 april jl. heeft er een audit op onze school plaatsgevonden. Hoewel het verslag alleen nog in concept is 
ontvangen, kunnen we al wel zeggen dat deze met een ruime voldoende is beoordeeld. Vanuit de commissie is 
aangegeven dat er een goed pedagogisch klimaat binnen onze school heerst met veel mogelijkheden voor het 
door ontwikkelen. Het Daltonconcept biedt veel houvast. In de komende tijd zouden we ons nog verder 
kunnen verdiepen in begrijpend lezen en het omgaan met de vele verschillen in de groep. 
 
 

12 april- Onze leerlingenraad ging naar Den Haag 
Het was een geweldige dag  voor onze leerlingenraad. Vanuit een opstapplaats gingen de 
kinderen met de bus naar Den Haag. Hier werden ze officieel ontvangen en kregen ze 
informatie over democratie en diversiteit. 
Heel interessant. De kinderen konden in groepen hierover meepraten en er werd een 
presentatie voorbereid. 
Een dag om nooit te vergeten. 

 
 

“Zo ben ik” in mijn rapportfolio 
Naast de vakken als rekenen en taal, is het belangrijk dat een kind zich ook sociaal emotioneel ontwikkeld. 
Veel ouders vinden dit misschien nog wel één van de belangrijkste ontwikkelpunten. Kun je goed voor jezelf 
opkomen, kun je je eventuele onzekerheid overwinnen, of je faalangst.. 
“Zo ben ik”, laat die ontwikkeling zien. Vanaf 19 april a.s. kunt u deze dan ook in “mijn rapportfolio” vinden. 

 
De actie voor Oekraïne  
Morgenmiddag wordt het bedrag bekend gemaakt dat de kinderen bij elkaar hebben gelopen tijdens 
de Sponsorloop. Uiteraard kan ik het bedrag hier dan ook nog niet verklappen. Wel kan ik een tipje 
van de sluier oplichten. Het bedrag heeft drie nullen en het bedrag ligt hoger dan gemiddeld € 25,- 
per leerling!! We willen iedereen alvast bedanken voor deze geweldige prestatie! 
 

Adoptie van een oorlogsmonument 
Tot 2025 heeft onze school het oorlogsmonument ‘40-‘45  in het van Reenenpark geadopteerd. 
Vandaag was daarvoor de overdracht. Groep 7 werd daarvoor ontvangen door de burgemeester in 
de trouwzaal van het gemeentehuis. Ook de voorzitter van het Oranje comité, die ook de stille tocht 
organiseert heeft ons iets verteld over de verschillende monumenten in de gemeente. 
Het betekent dat we in onze school de komende jaren meer aandacht zullen gaan geven achter het 
verhaal van het monument hier ons eigen Nijkerk. Ook zullen kinderen van groep 7 kransen leggen 
tijdens de stille tocht op 4 mei a.s. 

Niet op de foto in de krant? Geef het door a.u.b. 
Er is terecht verwarring over of je al dan niet op de foto mag. 
Veel ouders die bezwaren hebben tegen het plaatsen van foto’s via de schoolkanalen, hebben dit al 
aangegeven. We zien echter nu een lastiger probleem voorbijkomen en dat is wanneer de pers een fotograaf 
langs een evenement stuurt, zoals bijvoorbeeld de Sponsorloop of voor vrijdag de Koningsspelen.  We willen 



daarom deze kinderen subtiel meer herkenbaar maken zodat de afspraken met de krant makkelijker verlopen. 
We willen u dan ook nogmaals vragen om bij ons kenbaar te maken wanneer uw kind ook niet in de krant mag 
met een foto. Dit is namelijk een andere vraag dan welke we u al hadden gesteld. Excuses voor het ongemak. 
Wel is het nu en dan jammer. Zoals vanmorgen, toen groep 7 bij de burgemeester op bezoek was.  We hebben 
de kinderen die niet op de foto mochten, achteraan moeten plaatsen. 

Kwink 

Voor na de meivakantie staat Kwinkles 16 op de planning. Ik stuur u ook de poster mee in een andere 
bijlage. 
Competentie: Besef van jezelf: OB: Weten wat je al kunt, MB+BB: Zelfvertrouwen vergroten.  
Kwinkslag: x  

Onderbouw:  Middenbouw:  Bovenbouw:  

Les: 16 Zelfvertrouwen   

Kwink van de week: 
Vertrouw op jou en durf het 
maar!  

Lesdoel: Ik ontdek wat 
zelfvertrouwen is. 

Les: 16 Zelfvertrouwen   

Kwink van de week: Werk 
aan je zelfvertrouwen!  

Lesdoel: Ik weet hoe ik mijn 
zelfvertrouwen kan 
vergroten.  

Les: 16 Zelfvertrouwen  

Kwink van de week: Ga uit 
van je eigen kracht!  

Lesdoel: Ik weet hoe mijn 
zelfbeeld invloed heeft op 
mijn gedrag.  

Bezetting MR 2022-2023 

Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 heeft u de mogelijkheid om u verkiesbaar te stellen voor de 
MR. 
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van Daltonschool Corlaer bestaat momenteel 
uit: Geeske Brouwer (voorzitter), Liesbeth Meerwaldt (penningmeester) en Khadija Tazouagh 
(secretaris). Voor Geeske en Liesbeth zit het termijn van twee jaar er aan het einde van dit schooljaar 
op. Echter, hebben zij allebei aangegeven hun termijn te willen verlengen. 

Uiteraard willen wij andere ouders ook de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. 
U kunt zich opgeven t/m vrijdag 20 mei via mr@daltonschoolcorlaer.nl met vermelding van uw 
naam, telefoonnummer en groep(en) van uw kind(eren). 
Als wij aanmeldingen ontvangen, zal er een verkiezing volgen. Indien wij geen aanmeldingen 
ontvangen, zullen Geeske en Liesbeth hun termijn automatisch verlengen met twee jaar. 

Wat is de functie van de MR? 
De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding, bestaande uit drie ouders en de 
personeelsgeleding, bestaande uit drie leerkrachten. 
De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers en vormt zo een belangrijk 
klankbord voor andere ouders/verzorgers. 
De MR is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en 
meebeslissen over het schoolbeleid. 

De MR heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Het 
initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor 



haar van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld instemmen met het 
schoolplan, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij school. Over een 
aantal zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de vakantieregeling en de formatie. 
De Medenzeggenschapsraad vergadert ongeveer 8x per jaar. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. 
U kunt natuurlijk ook één van de leden bij school aanspreken tijdens het halen en brengen. 

Met vriendelijke groet namens de MR van Daltonschool Corlaer, 
 
Geeske Brouwer 
voorzitter MR 
 

Met vertrouwen naar de brugklas 
In de bijlage kunnen ouders van onze leerlingen in groep 8 nog een flyer vinden over de overstap 
naar de brugklas. 

WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE MEIVAKANTE EN WE ZIEN ELKAAR GRAAG WEER OP MAANDAG 9 
MEI A.S. 

 

 

 

 

 

Agenda 

22 april                     - Koningsspelen 
23 april t/m 8 mei  - Meivakantie            
9 mei                        - Weer naar school 
13 mei                     - volgende Daltonmemo 

Aanwezigheid Egbert: 
22 april, 10 mei, 11 mei, 13 mei  
 
Met vriendelijke groet, namens het team 
 

 
 
Egbert Schilstra 

  



 


